
Удовлетворете
жаждата си за
мощност.
Изкусните съвременни инженерни технологии могат да

бъдат представени в страхотно изглеждаща „опаковка“ –

факт, доказан от впечатляващата ни нова линия V MAX

SHO. Тези двигатели EFI с усъвършенствана технология, 4

цилиндъра и 16 клапана крият страхотно представяне,

ускорение и скорост още от самия старт под своя

елегантен и опростен дизайн.

Мощните двигатели V MAX SHO са специално

проектирани да осигурят вълнуващата работна

производителност при високи скорости, търсена от

собствениците на най-бързите лодки за спорт, риболов и

приключения. Опцията за 25-инчов вал, който се

предлага в тази динамична нова гама, добавя

допълнително конкурентно предимство.

Въпреки елегантния си външен вид и агресивните си

работни характеристики, V MAX SHO все така предлага

всичко, което се очаква от 4-тактов двигател Yamaha –

плавна, безшумна работа, впечатляваща икономия на…

Компактна конструкция – по- голяма

мощност за по-малко тегло

Водещи в класа си въртящ момент и

ефективност при висока  скорост

Настроен за мигновени отлични

резултати при леки лодки

Отличителен и добре известен дизайн

V MAX SHO

Мощен алтернатор 50 А – мощност от

режим на ниски обороти

Несравнимата надеждност на Yamaha

V MAX SHO 150hp



Удовлетворете жаждата си за
мощност.
гориво, възможност за зареждане с голям ток – и надеждност, която е просто ненадмината.

Двигателят V MAX SHO 150hp 2,8 литра не само постига изключителна мощност, но е и ефективен,

чист и тих. Обтекаемият дизайн крие формат DOHC с 16 клапи, с променливи фази на

газоразпределянето и EFI. Резултатът? Страхотно ускорение, изумителна пределна скорост – и

огромно вълнение!

Създаден с цел идеално да отговаря на днешната гама по-бързи и по-леки спортни лодки, V MAX SHO

150hp е проектиран да бъде тих и компактен, с ниско тегло и мощна универсалност.

За отлично представяне в целия диапазон на мощността, моделът включва технологията на

променливи фази на газоразпределянето (VCT), която регулира сместа от гориво и въздух в

цилиндрите до съвършенство. За вас това означава постоянен вълнуващ въртящ момент от нулата до

максималната скорост.
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Дизайн DOHC с 4 клапана на
цилиндър

V MAX SHO 150hp разполага  с

усъвършенствания 2,8-литров, 4-

цилиндров, 4-тактов двигател на

Yamaha, с 16 клапана, два

горноразположени разпределителни

вала (DOHC) и балансиращи валове.

Резултатът е по-добро дишане за по-

добра работа в  целия спектър на

мощността. Дизайнът на V MAX SHO

150hp се основава на доказаната

четиритактова технология на Yamaha,

така че са гарантирани безшумност и

надеждност.

VCT и многоточкова система
EFI

VCT (Променливи фази на

газоразпределянето) дава възможност

за идеално регулиране на времената на

работа на въздуховода и ауспуха за

осигуряване на оптимално работно

представяне в  целия диапазон на

оборотите. Системата EFI

(стандартното електронно впръскване

на горивото) осигурява бърз старт и

постоянна мощност с оптимална

ефективност на горивото и

изключително ниски емисии.

По-ниското тегло  се отплаща

Инженерният екип на Yamaha се

съсредоточи върху намаляването на

теглото – не само чрез намаляване на

целия ненужен метал на двигателите V

MAX SHO, но и чрез разработване на по-

лек долен панел и облицовка от

композитни материали, механизъм за

позициониране и накланяне с единичен

хидравличен център и по-лека монтажна

скоба.

Уникален дизайн V MAX SHO
на Yamaha

Включвайки вече прочутата

металическа черно-червена облицовка

на Yamaha 'V MAX SHO', новата гама

показва ясно своето наследство, но

най-новият дизайн се отличава с

динамична, агресивна и спортна нова

графична схема, която е недвусмислена

заявка. На транеца на лодката ясно се

заявява: „Това не е обикновен

извънбордови двигател“ – и наистина не

е!

50-амперов алтернатор с
голяма мощност

Искаме да сме сигурни, че никога няма

да ви липсва захранване за стартиране,

зареждане на акумулатора или работа с

аксесоари, когато сте на вода, поради

което оборудваме V MAX SHO 150hp с

трифазен алтернатор. Със своя

капацитет 50 ампера той е способен

дори да зарежда акумулаторите ви при

скорост за тролинг. Това се нарича

„спокойствие“ – можете  да го очаквате ,

когато притежавате продукт на Yamaha.

Съвместимост с широка гама
измервателни прибори

В нашите модели е използвана най-

новата технология, така че V MAX SHO

150hp е съвместим с много широка гама

от изключителни цифрови системи за

управление и измервателни прибори на

Yamaha, от 6Y8 до най-новите прибори и

дисплеи CL5/CL7. Затова, когато става

въпрос за наличието на ясни, точни данни

за двигателя и информация за

производителността, които да ви

помогнат да управлявате лодката,

системите Yamaha са ненадминати.
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Engine

Тип на двигателя 4-тактов
Кубатура 2.785cc
Брой цилиндри/Конфигурация 4/in-line, 16-valve, DOHC with VCT
Диаметър х ход 96,0 x 96,2 mm
Капацитет на задвижващия вал в среден диапазон 110.3kW / 150 HP
Работен диапазон при пълен дросел 5000 - 6000 r/min
Мазилна уредба Картер
Fuel Induction System EFI
Запалване / предварителна система TCI
Стартерна система Електрически с първичен стартв„ў
Предавателно число 2.0 (28/14)

Dimensions

Препоръчителна височина на транеца на лодката L: 516mm / X: 643 mm
Обем на масления картер 4.5L / 4.3L
Тегло без витло 223kg

Additional Features

Управление Дистанционно управление
Диферент & Метод на наклоняване Сервоуправляем наклон  на двигател & витло
Запалваща бобина / Алтернатор 12V - 50A w. recti er / regulator
Имобилайзер YCOP optional
Витла Опционално
Variable Trolling RPM With DN Gauges or m-f tiller handle
Shallow Water Drive Standard
Digital Network Gauge (6Y8/6YC) Standard
Tilt limitter Опционално
Shift Dampener System (SDS) Опционално
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Цялата информация в този каталог е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Възможно е снимките да показват лодки, управлявани от професионалисти, като

от публикуването на тези изображения не се подразбира даване на препоръки или насоки по отношение на

безопасното им управление или начин на употреба. Винаги спазвайте местните морски разпоредби.

Винаги носете препоръчителните лични спасителни средства и оборудване за безопасност при плаване.
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